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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

FERNANDO DA SILVA BORGES 
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URGENTE: Solicita-se envio imediato ao Gabinete da 

Presidência 

 

Assunto: Suspensão de Expediente e prazos processuais devido ao 

movimento grevista dos Caminhoneiros. 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO – SINDIQUINZE vem 

respeitosamente a presença de Vossa Excelência dizer requerer o que segue. 

 

Tendo em vista os recentes acontecimentos relacionados aos 

bloqueios de estradas e vias de acesso às diversas localidades no interior do estado 

de São Paulo; 

Considerando a redução da circulação da frota de transporte 

público, com possibilidade de agravamento, em razão do abastecimento suportado 

pelas empresas e demais usuários de veículos; 

Considerando as notícias de ausência de combustível em diversos 

municípios do interior do Estado de São Paulo, com a possibilidade de acarretar 

desabastecimento de itens de primeira necessidade, como higiene e alimentação, 

sobretudo no município de Campinas; 

Considerando a quantidade de atos e diligências processuais que 

deverão ser adiados, haja vista a impossibilidade de locomoção de servidores, 

advogados, jurisdicionados e público em geral; 

Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 

do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba publicaram Portarias (em anexo) 

suspendendo os prazos e os expedientes, o que demonstra o alcance nacional da 

paralisação;  

O sindicato solicitante, para que não haja prejuízo à população, 

em razão dos transtornos causados pela paralisação dos caminhoneiros, requer: 
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a) a suspensão do expediente, bem como das audiências e 

prazos processuais na sexta-feira, dia 25 de maio de 2018, com a possibilidade 

de prorrogação até o início da próxima semana, conforme duração do movimento 

paredista dos caminhoneiros; 

b) o adiamento do Concurso Público do Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região, que realizar-se-ia no dia 27 de maio (domingo), para 

garantir a paridade de participação de todos os concorrentes, bem como a lisura do 

processo seletivo. 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Campinas (SP), 24 de maio 2018. 

 

JOSÉ ARISTÉIA PEREIRA 

Presidente do Sindiquinze 

 


